
يدعو القادة اليمنيين لخلق شروط إيجابية الستئناف محادثات رئيس بعثة األمم المتحدة الى اليمن نائب 

 السالم

شريم،  معين، يس بعثة األمم المتحدة الى اليمنرئنائب اختتم  - 2018كانون الثاني / يناير  11عمان، 

حركة أنصار هللا،  في ينالسياسي مسؤولينخاللها مع كبار التباحث زيارة إلى صنعاء استمرت خمسة أيام، 

، في سبل المجتمع المدنيمن وقادة فاعلة  أخرى سياسيةجهات باإلضافة الى العام،  يمؤتمر الشعبالو

 .اليمنفي السالم  عمليةاستئناف 

في أقرب فرصة  التزام محاوريه اليمنيين باستئناف عملية السالمبالتشجيع الذي لقيه من خالل شريم  رّحبو

لألمين العام لألمم ة مع مكتب المبعوث الخاص صادقة وبنيّ  الى التعاون الكاملألطراف ا دعا. وممكنة

. ودعا شريم للنزاعنهائياً ومستداماً يضع حداً بقيادة يمنية  اتفاقل إلى لتوصّ من أجل االمتحدة الى اليمن، 

، وهو أمر بالغ األهمية المبعوث الخاصمع عوائق  أي ندواالنخراط التام إلى  في اليمن القادة السياسيين

 دماً. لدفع العملية السياسية ق

د نائب رئيس البعثة أيضا على أهمية أن تتخذ جميع األطراف خطوات ملموسة لبناء الثقة فيما بينها. وشدّ 

المساعدات  إليصالهو بمثابة الشريان الحيوي الذي ، وهذا يشمل ضمان التشغيل المتواصل لميناء الحديدة

 .ذات الصلة االمتناع عن القيام بأعمال تنتهك قرارات مجلس األمن الدوليواإلنسانية والسلع التجارية، 

عو جميع األطراف فإنها تدألمم المتحدة جهودها لتسهيل استئناف العملية السياسية في اليمن، اف تكثّ وفيما 

خطاب األطراف على اعتماد المبعوث الخاص  يحثّ دية. ودة وتصعيمهدّ بيانات االدالء باالمتناع عن إلى 

 ،لمساعدة الشعب اليمنيأمر أساسي مبادئ المصالحة والشراكة والسالم والتوافق وحسن الجوار. وهذا يعلي 

 .حياة آمنة ومستقرة وكريمة ما يصبو اليه منفي ظل هذه الحرب، على تحقيق الذي عانى لفترة طويلة 

 الجهودفي وقواه السياسية الشعب اليمني المستمر بدعم  استعداده والتزامهمن جديد  المبعوث الخاصد ؤكّ يو

مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، الرامية الى التوّصل الى حل توافقي وشامل للنزاع استناداً الى 

البناء على إلى ، باإلضافة الدولي ذات الصلةمجلس األمن قرارات مؤتمر الحوار الوطني، ومخرجات و

 م الذي تحقق خالل محادثات الكويت والجهود التي تلت ذلك.التقدّ 

 

 



Deputy Head of Mission for Yemen Calls on Yemeni Leaders to Create Positive Conditions 

for the Resumption of Peace Talks 

Amman, 11 January 2018—The Deputy Head of Mission of the Office of the Special Envoy 

for Yemen (OSESGY), Muin Shreim, concluded a five-day visit to Sana’a, during which he held 

meetings on the resumption of the Yemeni peace process with senior political figures from the 

Ansar Allah Movement, the General People’s Congress and other political actors and civil 

society leaders. 

Shreim was encouraged by the commitment and cooperation of his Yemeni interlocutors to the 

resumption of the peace process. He urged the parties to engage fully and in good faith with the 

Office of the Special Envoy to reach a Yemeni-led agreement to end the conflict. Shreim called 

for unhindered and continued engagement between Yemen’s political leaders and the Special 

Envoy, which is critical to advance the political process.  

The Deputy Head of Mission also underscored that all parties must take concrete steps to build 

confidence between them. This includes ensuring the uninterrupted operation of Hodeidah Port, 

which is a critical artery for the shipment of humanitarian assistance and commercial goods, 

while refraining from actions that violate applicable UN Security Council resolutions. 

At a time when the United Nations is intensifying its efforts to facilitate the resumption of the 

political process in Yemen, it calls upon all parties to avoid engaging in threatening and 

escalatory rhetoric. The Special Envoy encourages the parties to adopt and convey principles of 

reconciliation, partnership, peace, consensus, and good neighbourliness. This is necessary to help 

the Yemeni people, who have suffered for too long under this war, to achieve their aspirations 

for a secure, stable and dignified life. 

The Special Envoy reaffirms his readiness and ongoing commitment to support the Yemeni 

people in their efforts to reach consensual and comprehensive solutions to the conflict on the 

basis of the GCC Initiative and its implementation mechanism, the outcomes of the National 

Dialogue Conference and the relevant UN Security Council Resolutions, in addition to the 

progress that was achieved during the Kuwait Talks and ensuing efforts. 

 


